REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ
I. Postanowienia ogólne
1. Prawa i obowiązki uczniów zawarte są w Statucie Technikum Mundurowego
w Toruniu, Rozdział VI: Uczniowie szkoły: prawa i obowiązki.
2. Niniejszy regulamin określa zasady ubioru uczniów klasy mundurowej, zachowania
i obowiązków ucznia w czasie zajęć wojskowych i pobytu w szkole.
3. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy wojskowej.
4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował schludny wygląd
zewnętrzny.
5. Umundurowanie ucznia powinno być

zgodne z postanowieniami niniejszego

regulaminu.
6. Uczeń

zobowiązany jest

do

czynnego

udziału

w

zajęciach

wojskowych,

organizowanych na terenie szkoły, lub organizowanych poza szkołą.
II. Wyposażenie ucznia
1. Nauczyciel przedmiotu „edukacja wojskowa” corocznie informuje uczniów klas
pierwszych o koniecznym zakupie elementów wyposażenia kadeta.
2. Szkoła może wspierać organizacyjnie zakup wyposażenia kadeta. Zakupione przez
kadeta sorty pozostają jego własnością.
3. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia/uczeń na własny koszt.
4. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych – przedmiot
edukacja wojskowa, w czasie uroczystości szkolnych i państwowych, oraz w czasie
wskazanym przez nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły.
5. W zależności od warunków atmosferycznych, o doborze zestawu umundurowania,
decyduje wychowawca klasy w uzgodnieniu z koordynatorem klas mundurowych.
Obowiązuje jednolitość w ubiorze wszystkich uczniów klasy.

6. Mundur musi być czysty. Czyszczenie munduru spoczywa na uczniu.
7. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu i statutu Technikum
Mundurowego w Toruniu, uczeń klasy mundurowej ponosi odpowiedzialność
dyscyplinarną przewidzianą dla wszystkich uczniów szkoły.
III: Podstawowy ubiór ucznia
1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy mundurowej jest umundurowanie polowe Wojska
Polskiego, wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni
i bluzy.
2. Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu
wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym.
3. W umundurowaniu kadetów obowiązuje tłoczony, dziany lub szyty beret typu
wojskowego w kolorze granatowym typu Midnight Blue.
4. Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych.
Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta (roku nauki).
5. Zasady noszenia beretu: beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku
Polskim; beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się
na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół ku tyłowi
opada na prawe ucho; w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni
opuszczonej wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub
złożony na pół w prawej, udowej kieszeni spodni munduru polowego.
6. Ubranie ochronne typu Gore-Tex na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z
kurtki, ocieplacza typu „Polar”.
7. Oznakę przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej
Polskiej nosi się na obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej,
ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar", kurtki ubrania ochronnego typu
Gore-Tex - w miejscu do tego przeznaczonym.

8. Oznaki stopnia kadeta (roku nauki), oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia
kadeta (roku nauki), które stanowią pochewki oraz plakiecie w kolorze granatowym
haftowanymi w kolorze żółtym, nosi się:
− na patce munduru polowego wz. 2010,
− na naramiennikach koszulobluzy polowej,
−na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania
ochronnego typu „Polar" na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy
samoprzyczepnej (tzw. rzepa).
9. Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat nosi się centralnie na
środku górnej kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru polowego.
Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego.
10. Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej stanowi plakieta na podkładce w kolorze
ciemnoszarym o wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą szkoły lub skrótem tej nazwy
haftowaną literami w kolorze białym lub srebrnym.
11. Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się:
− na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego/ koszulobluzy
polowej,
− na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania
ochronnego typu „Polar" z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru
polowego / koszulobluzie polowej) nad oznaką stopnia(roku nauki).
12. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na podkładce w kolorze
wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm na 25 mm z nazwiskiem
haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5-10mm.
13. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie: bezpośrednio nad
klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego i koszulobluzy polowej; na piersi
w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex
i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar".

IV. Uczniom klas mundurowych zabrania się:
1. Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. W czasie występowania w mundurze, palenia papierosów w miejscach publicznych.
3. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy schludnie i krótko ostrzyżone.
Kobiety na czas występowania w mundurze upinają włosy w taki sposób, by nie
przeszkadzały podczas wykonywanych czynności służbowych.
4. Uczniom występującym w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii
oraz ozdób. Kobietom zezwala się jedynie na noszenie małych kolczyków
niewykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej.
5. Dozwolone jest noszenie obrączki oraz sygnetu lub pierścionka.
V. Oznaki klasowe i zasady ich noszenia
1. Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka logo wykonana wg wzoru
zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
2. Przyjęty w szkole regulamin pozwala uczniom klas mundurowych otrzymywać kolejne
stopnie awansu. W momencie rozpoczęcie nauki uczeń otrzymuje stopień kadeta.
Kolejne stopnie awansu otrzymuje po uzyskaniu promocji do następnej klasy na
zakończenie roku szkolnego. Dystynkcje stopni noszone są nad prawą kieszenią bluzy
w formie napisu haftowanego:
•

kadet I - klasa pierwsza,

•

kadet II- klasa druga,

•

kadet III - klasa trzecia,

•

kadet szeregowy – klasa czwarta,

•

kadet kapral – klasa V.
VI. Dyscyplina i szkolenia

1. Uczeń klasy mundurowej powinien być wzorem w zakresie etyki i zdyscyplinowania,
sumiennie wykonywać obowiązek szkolny. Swoją postawą powinien dawać przykład
innym uczniom szkoły.

2. Uczeń powinien regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
3. Uczeń klasy mundurowej musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach z musztry
i powinien uczestniczyć w każdych dodatkowych zajęciach mundurowych.
4. Uczeń, który nie stosuje się do wymogów regulaminu, może być odsunięty od zajęć
nieujętych w programie oceniania (wycieczki, obozy, wizyty w jednostkach
wojskowych itp.).
VII. Rota przyrzeczenia
Ja, uczeń pierwszej klasy Technikum Mundurowego w Toruniu, ślubuję:
- pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności,
- godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię,
- codzienną i uczciwą pracą pomnażać dobrostan naszej Ojczyzny,
- z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom i symbolom narodowym,
- dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, takim jak: patriotyzm,
humanitaryzm, tolerancja, demokracja,
- pamiętać o ideałach przodków, którzy nieśli hasła:
- Wolności, Równości, Braterstwa,
- z godnością nosić powierzony mi mundur kadeta.
- ŚLUBUJĘ!

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga opiekun klasy mundurowej,
a potwierdza Dyrektor Technikum Mundurowego w Toruniu.
2. W sprawach szczegółowych noszenia umundurowania i odznak należy zapoznać się
z Regulaminem Mundurowym Kadetów Klas Wojskowych, Warszawa 2018,
opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
(Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z rozporządzenia

Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów
i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy
zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173); w tym
załącznikiem graficznym do tegoż regulaminu.
3. Możliwe jest wprowadzanie zmian w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania przez
szkołę.
4. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor Technikum Mundurowego
i nie wymagają one zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

